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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 

เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์         

              (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร  ์- ทา่อากาศยานนานาชาตเิฮลซงิก ิ

แวนตา้ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์- เมอืงเฮลซงิก ิ- อนุสาวรยีเ์ซเบลลุส - โบสถเ์ทมเปลิ

โอคโิอ                        (-/-/D) 

01.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR837 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 39 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

05.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฮลซงิก ิแวนตา้ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดย

สายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR301  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิฮลซงิก ิแวนตา้ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฮลซงิก ิ(Helsinki) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ ่แสนสวยงามของ ประเทศ

ฟินแลนด ์(Finland) ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศรมิชายฝ่ังอา่วฟินแลนด ์มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมาอัน

ยาวนาน ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันไดรั้บอทิธพิลจากยุโรป ผสมผสานกับรัสเซยี จนไดรั้บการ

ขนาดนามถงึความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์นี้ว่า “ราชาแห่งทะเลบอลตคิ (The King of Baltic 

Sea)”  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อนุสาวรยีเ์ซเบลลุส (Sibelius Monument) ถูกสรา้งขึน้เพือ่สดุดี

ใหแ้กนั่กประพันธเ์พลงคลาสสกิชือ่ดังของโลกชาวฟินแลนดน์ามว่า จนีส ์เซเบลลุส (Jean Sibelius) ผู ้

แตง่เพลงฟินแลนดเ์ดยีน เพลงปลกุใจชาวฟินนแ์ลนดใ์หล้กุขึน้มาเรยีกรอ้งเอกราชจากรัสเซยี  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ทมเปลโิอคโิอ (Temppeliaukio Church) หรอื โบสถห์นิ 

(Rock Church) โบสถซ์ ึง่ออกแบบโดยสองพีน่อ้งตัวโมและตโิม ในปี ค.ศ. 1969 เป็นโบสถแ์บบรเูธอรัน

ทีส่รา้งอยูภ่ายในหนิขนาดใหญม่กีารตกแตง่แบบทันสมยั ** กรณีมพีธิกีรรรมทางศาส 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Scandic Kallio Hotel, Helsinki, Finland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงเฮลซงิก  ิ- จตัุรสัเซเนท - อนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 - มหาวหิารแห่งเมอืง

เฮลซงิก ิ- มหาวทิยาลยัเฮลซงิก ิ- หอสมุดแหง่ชาต ิ- มหาวหิารอุสเพนสกี ้ออรธ์อดอกซ ์- ถน

นอเล็กซี ่- น า้พุธดิาแหง่ทะเลบอลตคิ - ถนนเอสปลานาด ิ- ตลาดรมิทะเลบอลตคิ - เมอืงตรุกุ 

ประเทศฟินแลนด ์- ปราสาทเมอืงตรุกุ - โบสถใ์หญเ่มอืงตุรกุ - ทา่เทยีบเรอืส าราญ - ลอ่งเรอื

ส าราญ ซลิเลยี ไลน ์จากเมอืงตรุก ุประเทศฟินแลนด ์สู ่เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - เมอืง

สต็อคโฮลม์                                                  

(B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ ดเีอฟดเีอส 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัเซเนท (Senate Square) ใชจั้ดกจิกรรมใหญ่ๆและเป็นศูนย์กลางทาง

ประวัตศิาสตร์ ใจกลางจัตุรัสมี อนุสาวรยีพ์ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 (Alexander 2 the Great 

Monument) ตัง้อยู่รายลอ้มดว้ยอาคารส าคัญๆของเมือง ผ่านชม มหาวหิารแห่งเมอืงเฮลซงิก ิ

(Helsinki Cathedral) หรือ มหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน , มหาวทิยาลยัเฮลซิงก  ิ(Helsinki 

University) , หอสมุดแห่งชาต ิ(National Library) , มหาวหิารอุสเพนสกี ้ออรธ์อดอกซ์ 

(Uspenski Orthodox Cathedral) สรา้งเสร็จในปี 1868 เป็นโบสถน์กิายออรธ์อดอกซท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในยุโรปตะวันตก ออกแบบโดย Aleksei Gornostajev สรา้งตามสไตล์โบสถ์เก่าแก่ใกลเ้มอืงมอสโก 

ประเทศรัสเซยี ในศตวรรษที ่16 หลังคาทรงโดมทองและสรา้งดว้ยอฐิสนี ้าตาลแดง แสดงถงึความมี

อทิธพิลของประเทศรัสเซยีตอ่ประวัตศิาสตรข์องประเทศฟินแลนดไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอเล็กซี ่(Aleksi) ภายในตัวเมอืงเฮลซงิก ิสามารถเดนิเลน่ไดส้ะดวกเพราะมกีาร

วางผังเมอืงไวเ้ป็นอย่างด ีท าใหเ้ดนิง่าย ในส่วนของถนนชอ้ปป้ิงนัน้ ชือ่เดมิคอื Suurkatu ต่อมาในปี 

1833 ไดเ้ปลีย่นเป็นใชช้ือ่ของอเล็กซานเดอรท์ี ่1 ของประเทศรัสเซยี เพือ่เป็นเกยีรตหิลังจากทีท่า่นได ้

สิน้พระชนมล์ง ชือ่ว่า ถนนอเล็กซานเทอรนิคาท ู(Aleksanterinkatu) ทีน่ี่ถอืว่าเป็นถนนสายส าคัญทีส่ดุ 

เป็นถนนทีม่คีวามยาวทีส่ดุของเมอืงเฮลซงิก ิ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พุธดิาแห่งทะเลบอลตคิ (Havis Amanda) น ้ าพุแห่งนี้เป็น

สัญลักษณ์ของเมอืงเฮลซงิก ิและเป็นทีม่าของฉายานามของราชาแห่งทะเลบอลตกิ ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 
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ค.ศ. 1908 และไดรั้บการออกแบบโดย นายวลิเลยว์าเกน โดยไดท้ าการปั้นรูปปั้นสาวงามว่าใหน้างเป็น

ตัวแทนของเมอืงเฮลซงิก ิ

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนเอสปลานาด ิ(Esplanadi) ยา่นถนนคนเดนิส าหรับนักชอ้ปทีไ่มค่วรพลาดเมือ่

มาเยอืน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง ซึง่มทีัง้สนิคา้พืน้เมอืง และหา้งสรรพสนิคา้ สนิคา้แบรนดเ์นมที่

ใหญท่ีส่ดุในแถบสแกนดเินเวยี 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดรมิทะเลบอลตคิ (Market Square) ที่มีชือ่เสียงที่สุดของเมืองเฮลซงิกิ

จ าหน่ายของทีร่ะลกึ ผัก ผลไม ้และ อาหารทะเลนานาชนดิ รวมไปถงึดอกไมต้ามฤดูกาล อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้ หรอื เลอืกชมไดต้ามอธัยาศัย  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงตุรกุ (Turku) ประเทศฟินแลนด ์(Finland) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) หรอื เมอืงโอบ ู(Abo) เป็นเมอืงในประเทศฟินแลนด ์ก่อตัง้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 เป็นเมอืงที่

เกา่แกท่ีส่ดุของประเทศฟินแลนด ์เมอืงตรุกเุป็นเมอืงส าคัญในประวัตศิาสตรส์มยัทีฟิ่นแลนดเ์ป็นสว่นหนึง่

ของสวเีดน และเป็นเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนดใ์นชว่งปี 1809 ถงึ 1812 กอ่นจะเปลีย่นเป็นเมอืง

เฮลซงิกใินปัจจุบนั เมอืงตุรกตุัง้อยูท่ีป่ากแมน่ ้าเอารา (Aura River) ทางตอนใตข้องประเทศ ค าว่า ตุรก ุ

มคีวามหมายว่า ตลาด เพราะเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าที่มกีารคา้ขายเจรญิรุ่งเรืองเป็นอันดับตน้ๆของ

ประเทศฟินแลนด ์มเีรอืขนสง่สนิคา้ไมต่ ่ากวา่ปีละ 3 ลา้นเทีย่ว ทีแ่ลน่ระหวา่งเมอืง สต็อคโฮลม์ ประเทศ

สวเีดน กบัเมอืง มารแีฮมน ์ของประเทศฟินแลนด ์เป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมเกา่แกห่ลายแหง่ 
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น าท่าน ผา่นชม ปราสาทแหง่เมอืงตรุกุ (Turku Castle) เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่

12  และ โบสถใ์หญเ่มอืงตุรกุ (Turku Cathedral) เป็นที่ประทับของ อัครสังฆราช ของประเทศ

ฟินแลนด ์ถอืไดว้่าเป็นสถานทีส่ าคัญทางศาสนาประจ าชาต ิตัง้อยูใ่จกลางของเมอืงตรุก ุบรเิวณทัง้สอง

ขา้งของโบสถ ์เป็นทีฝั่งศพของวรีบุรุษชาวสวเีดน รวมทัง้พระนางแคทเทอรีน พระราชนิีแห่งประเทศ

สวเีดนดว้ย อสิระใหท้า่นเทีย่วชมเมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืส าราญ (Port) เพื่อ ล่องเรอืส าราญ ซลิเลยี ไลน ์จากเมอืงตุรกุ 

ประเทศฟินแลนด  ์สู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน (Silja Line Scandinavian Seaway 

Cruise from Stockholm , Sweden to Turku , Finland) บนเรอืส าราญ พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้

ปลอดภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความสะดวก

แบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสต็อคโฮลม์ (Stockholm) เมอืงหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวเีดน 

(Sweden) เป็นเมอืงหลวงอนังดงามทีส่ดุในกลุม่ประเทศแถบสแกนดเินเวยีทัง้หมด จนไดรั้บขนานนาม

ว่า “ราชนิแีหง่ทะเลบอลตกิ” ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่14 เกาะ โอบลอ้มดว้ยทะเลบอลตกิ (Baltic 

Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นพืน้น ้า ท า

ใหเ้มอืงสต็อกโฮลม์เป็นเมอืงหลวงทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ ซิลเลยี ไลน  ์(พเิศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตล์

สแกนดเินเวยีน) 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั บนเรอืส าราญ ซิลเลยี ไลน  ์หอ้งพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรอื

เทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท 

โดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้นัททีีห่อ้งพกัถกูยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบ

ปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบั

มากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ** 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงสต็อคโฮลม์ ประเทศสวเีดน - อาคารรฐัสภา - พพิธิภณัฑใ์นยคุกลาง - มหาวหิารแหง่เมอืง

สต็อคโฮลม์ - โอเปรา่ เฮา้ส ์- เนนิเขาฟยลักาทนั - ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ - พพิธิภณัฑ์

เรอืรบโบราณวาซาร ์- ยา่นเมอืงเกา่กมัลา สแตน - พระราชวงัหลวง    

                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ  

น าทา่น ผา่นชม สถานทีส่ าคัญ อาท ิอาคารรฐัสภา (City Hall) , พพิธิภณัฑย์คุกลาง (Medieval 

Museum) , มหาวหิารแหง่เมอืงสต็อคโฮลม์ (The Cathedral of Stockholm) , โอเปรา่ เฮา้ส ์

(Opera Houses) เป็นตน้ 

น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิบน เนนิเขาฟยลักาทนั (Fjallgatan Hill) เพือ่บันทกึภาพของเมอืงสต็อค

โฮลม์จากมมุทีส่วยทีส่ดุชมววิสวยของตัวเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเกาะใหญ่ 14 เกาะ ทีห่อ้มลอ้มดว้ยทะเลสาบ

มาลารแ์ละทะเลบอลตกิ  

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การเมอืงสต็อคโฮลม์ (City Hall of Stockholm) ซึง่ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังของสวเีดน คอื Ragnar Ostberg สรา้งดว้ยอฐิแดงกวา่ 

8 ลา้นกอ้น และมุงหลังคาดว้ยหนิโมเสค สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน

ธันวาคมของทุกปี จะมพีธิเีลีย้งรับรองผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ภายในหอ้งโถงใหญโ่กลเดน้ 

ฮอลล ์(Golden Hall) ทีป่ระดับประดาดว้ยหนิโมเสคทองค ากวา่ 18 ลา้นชิน้  

  น าท่าน เขา้ชม พพิธิภณัฑเ์รอืรบโบราณวาซาร ์(Vasa Museum) เป็นเรอืทีถ่กูกูข้ ึน้มาในศตวรรษ

ที ่17 เนือ่งจากสามารถรักษาชิน้สว่นเดมิของเรอืไวไ้ดก้วา่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์และตกแตง่ประดับประดาดว้ย

รูปแกะสลักนับรอ้ยชิน้ เรอืวาซาเป็นทรัพยส์มบัตทิางศลิปะทีโ่ดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกในพพิธิภัณฑป์ระกอบไปดว้ยนทิรรศการทีเ่กีย่วขอ้งกับเรอืล านี้ 9 นทิรรศการ ยังมี

ภาพยนตรเ์กีย่วกับเรอืวาซา พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นพพิธิภัณฑท์ีนั่กท่องเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีส่ดุ ใน

บรรดาพพิธิภณัฑแ์ถบสแกนดเินเวยี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่าน ผ่านชม ย่านเมอืงเกา่กมัลา สแตน (Gamla Stan) เมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดและสวยงามราวกับ

ภาพวาดปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง มีกลิ่นอายของศตวรรษที่ 17 ทัง้

บา้นเรอืน สิง่ปลูกสรา้งทีม่คีวามสวยงามในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบสวเีดนเชน่เดยีวกับเสน่หข์อง

ตรอกซอกซอยตา่งๆ ทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นหนังสอืตา่งๆ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงั

หลวง (Royal Palace) เป็นทีป่ระทับอยา่งเป็นทางการของพระราชวงศส์วเีดน เป็นหนึง่ในพระราชวังที่

งดงามมากทีส่ดุในบรรดาพระราชวังทัง้หมดของทวปียโุรป ลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรคสรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1754 ภายใน มหีอ้งต่างๆ รวมกัน 608 หอ้ง ซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้เยีย่มชมไดต้ลอดทัง้

ปี ในบรรดาหอ้งต่างๆส่วนทีเ่ป็นจุดเด่น ไดแ้ก่ หอ้งพระคลังวหิารหลวง หอ้งโถงว่าการของรัฐ หอ้งพัก

ของขุนนาง ล าดับต่างๆ และ พพิธิภัณฑโ์บราณสถานกสุตาฟที ่3 ชมการผลัดเปลีย่นเวรยามประจ าวัน

ของกองทหารรักษาพระองคซ์ ึง่จะเกดิขึน้ในเวลากอ่นเทีย่งของทกุวัน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Good Morning Kista, Stockholm, Sweden หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงสต็อคโฮลม์ - เมอืงคารล์สตดั ประเทศสวเีดน - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - จตัรุสัใจ

กลางเมอืง - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - โบสถใ์หญแ่หง่เมอืงคารล์สตดั - จตัรุสัใจกลาง

เมอืง - ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั - สะพานหนิเกา่แก ่- เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- 

อทุยานฟรอกเนอร ์                        (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคารล์สตดั (Karlstad) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืง

สวยงามเล็กๆของ ประเทศสวเีดน (Sweden) ตัง้อยูร่มิทะเลสาบแวนเนริน์ อยูร่ะหวา่งเมอืงสต็อคโฮลม์ 
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ประเทศสวเีดน และ เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์เพราะเป็นเมอืงผ่านระหว่างสองเมอืงใหญ่นี้ สรา้ง

เมอืงโดยกษัตรยิค์ารล์ที ่9 (Karl IX) ในปี ค.ศ. 1604 ชือ่เมอืงจงึเรยีกตามพระนามของพระองค ์ผา่น

ชม โบสถใ์หญ่แห่งเมอืงคารล์สตดั (Cathedral of Karlstad) , จตัุรสัใจกลางเมอืง (Town 

Square) , ศาลากลางประจ าเมอืงคารล์สตดั (City Hall of Karlstad) และ สะพานหนิเกา่แก่ 

(Ancient Stone Bridge) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงออสโล (Oslo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ 

ประเทศนอรเ์วย ์(Norway) ไดถู้กสถาปนาเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีผ่่านมานี้ ครัง้สมัยทีป่ระเทศนอรเ์วย์

อยูใ่นอารักขาของประเทศเดนมารก์นัน้ ประเทศนอรเ์วยเ์คยยา้ยเมอืงหลวงถงึ 2 ครัง้ จากเมอืงทรอนไฮม์

เป็นเมอืงเบอร์เกน้ จนกระทั่งยา้ยมาเป็นเมืองออสโลในปัจจุบัน เมื่อประมาณ  900 กว่าปีก่อน เมือง

ออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดไิวกิง้โบราณซึง่อยู่ภายใตก้ารปกครองในระบอบสม

บูรณาญาสทิธริาชของพระเจา้ฮาโรลดแ์ฮร ์เมอืงออสโลเป็นเมอืงหลวงทีม่คี่าครองชพีสูงทีสุ่ดในโลก

แทนทีโ่ตเกยีว ตัง้อยูข่อบดา้นเหนือของอา่วฟยอรด์ ระหว่างเสน้ทางท่านจะไดพ้บกบัสภาพธรรมชาตทิี่

แปลกใหม ่เป็นธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ หาชมไดย้าก 

น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร ์(Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงาน

ของปฏมิากรเอกชาวนอรเ์วยช์ือ่กุสตาฟ วกิเกแลนด ์ทีใ่ชเ้วลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหนิแกรนติ 

และทองแดงใหค้นรุ่นหลังไดเ้ห็นวัฎจักรในหนึง่ชวีติของมนุษย ์ตรงใจกลางของอทุยานเป็นทีต่ัง้ของรปู

แกะสลักชิน้โบวแ์ดงของทา่นชือ่ "โมโนลทิ" (สงู 17 เมตร) แกะจากหนิสลักแกรนติเพยีงแทง่เดยีว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Citybox Oslo, Oslo, Norway หรอืเทยีบเทา่ 

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื 

(ในคนืวนัพรุง่นี)้ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 
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วนัทีห่ก เมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์- ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน - ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท - 

พระราชวงัหลวง - อาคารรฐัสภา - อาคารโอเปรา่เฮา้สอ์อสโล - ทา่เรอืเอเคอรบ์รูค - ทา่เทยีบ

เรอืส าราญ - ลอ่งเรอืส าราญ ดเีอฟดเีอส จากเมอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์สู ่เมอืงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมารก์ - เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์           (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ลานกระโดดสกฮีอลเมนโคลเลน (Holmenkollen) สถานทีแ่ขง่ขนั

กฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวทีป่กตใินชว่งเดอืนมนีาคมจะใชเ้ป็นสถานทีช่มุนุมแขง่ขนัของนักเลน่สกทีัง้โลกทีน่ี ่

สามารถจุคนไดเ้กอืบหนึ่งแสนคน ผ่านชม โรงแรมที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับในสมัยที่เสด็จ

ประพาสยโุรป 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคารล์ โยฮนัน ์เกท (Karl Johangen Gate Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและ

แหล่งนัดพบปะ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของประเทศนอรเ์วย ์ของนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีม่าเยอืนประเทศ

นอร์เวย์ ตัง้อยู่กลางเมืองออสโล มีสนิคา้ทุกสิง่อย่างที่ท่านปรารถนาใหไ้ดเ้ลือกซื้อเป็นของฝาก 

ของขวัญ สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื ผลติภัณฑจ์ากขนสตัว ์น ้ามันปลา เนยแข็งเทยีนไข และของที่

ระลกึ เชน่ เรอืไวกิง้ หรอืตุ๊กตาโทรล (Troll) ตุ๊กตาพืน้บา้นของประเทศนอรเ์วย ์เครือ่งครัว พวงกญุแจ 

เป็นตน้ บรเิวณเดยีวกนัเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญไมว่า่จะเป็น พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ซึง่

เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัและ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) เป็นตน้ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ อาคารโอเปรา่เฮา้สอ์อสโล (Oslo Opera House) อาคารรูปทรง

เลขาคณิตทีส่รา้งจากกระจกและหนิอ่อนขนาดใหญ่สไตลโ์มเดริ์น มดีีไซน์อันสะดุดตา ออกแบบใหดู้

เหมอืนธารน ้าแข็งยักษ์โผลข่ึน้มาจากน ้า เป็นศูนยว์ัฒนธรรมทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศนอรเ์วย ์เป็นทีต่ัง้ของ

คณะอปุรากรและบลัเลต่ร์ะดับชาต ิ 

น าท่าน ผา่นชม ทา่เรอืเอเคอรบ์รูค (Aker Brygge Port) มอีายกุว่ารอ้ยปีมาแลว้ เคยเป็นทีต่ัง้ของ

ท่าเรอืทีใ่หญท่ีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศนอรเ์วย ์ปัจจุบันถูกปลุกใหฟ้ื้นกลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ หลังมกีาร

ปรับปรุงเป็นยา่นทีอ่ยูอ่าศัยทีท่ันสมัย มบีา้นเรอืน และรา้นคา้มากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร ์รา้นอาหาร 

คาเฟ่ เรยีงรายนอกจากนีย้งัมทีัง้ผับ โรงหนัง โรงละครและหา้งสรรพสนิคา้ เรยีกไดว้า่เป็นแหลง่รวมความ

บนัเทงิยอดนยิมทีค่รบครันจรงิๆ  
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น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เทยีบเรอืส าราญ (Port) เพือ่ ลอ่งเรอืส าราญ ดเีอฟดเีอส จากเมอืงออสโล 

ประเทศนอรเ์วย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ (DFDS Scandinavian Seaway 

Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , Denmark) บนเรือส าราญ พร่ังพรอ้มไปดว้ย

รา้นคา้ปลอดภาษี , รา้นอาหาร , หอ้งซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร ์และ จุดชมววิ ฯลฯ สิง่อ านวยความ

สะดวกแบบครบครัน  

** ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าสมัภาระใบเล็ก เพือ่แยกสมัภาระส าหรบัคา้งคนืบนเรอืส าราญ 1 คนื 

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางของทา่น ** 

  

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของ ประเทศ

เดนมารก์ (Denmark) เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนึง่ของยุโรปก่อตัง้มาราวศตวรรษที ่10 และเป็นเมอืง

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศแถบสแกนดเินเวยี ไดรั้บฉายาว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า และดนิแดนแห่งเทพ

นิยายรักอมตะ” เมอืงนี้เป็นแรงบัลดาลใจและหล่อหลอมกวีระดับโลกฮันส ์ครสิเตียน แอนเดอร์แซน 

(Hans Christian Andersen) ผูส้รา้งสรรคน์ยิาย เจา้หญงิเงอืกนอ้ย หนูนอ้ยผูข้ายไมข้ดีไฟ ลูกเป็ดขีเ้หร่

ทีผู่ค้นทั่วโลกตา่งรูจ้ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร บนเรือส าราญ ดเีอฟดเีอส (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ตส์ไตล์

สแกนดเินเวยีน) 

 น าคณะเขา้สู่ท ี่พกั บนเรือส าราญ ดเีอฟดเีอส ห้องพกัแบบปกต ิ(Inside Cabin) หรือ

เทยีบเทา่  

** กรณีตอ้งการจองหอ้งพกัแบบววิทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ เพือ่ตรวจสอบหอ้งวา่ง และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ เร ิม่ตน้ ประมาณ 4,000-5,000 บาท 

โดยช าระคา่บรกิารสว่นนีท้นัททีีห่อ้งพกัถกูยนืยนัจากตา่งประเทศ รวมไปถงึกรณีทีห่อ้งพกัแบบ

ปกต ิ(Inside Cabin) เต็ม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งจองหอ้งพกัในระดบั

มากกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวก้บัราคาคา่ทวัร ์(Upgrade) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิกบัผูเ้ดนิทาง ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ** 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ - น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน - รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ 

เมอรเ์มด - พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ - พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว - 

พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรือ พระราชวงัฤดูร้อน  - ถนนสตรอยกเ์กท - ศาลาว่าการเมือง

โคเปนเฮเกน - ท่าอากาศยานนานาชาตเิฮลซงิก ิแวนตา้ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์- 

เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์- ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์      

(B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร บนเรอืส าราญ 

น าท่านเดนิทางสู ่น า้พุแหง่ราชนิเีกฟิออน (Gefion Fountain) เป็นน ้าพุขนาดใหญรู่ปทรงแปลกตา 

คลา้ยธารน ้าตกทีไ่หลรนิ ซึง่ตัง้อยูด่า้นหนา้ท่าเรอืเมอืงโคเปนเฮเกน มตี านานเลา่วา่ราชนิีเกฟิออนไดรั้บ

มอบหมายจากเทพเจา้ผูท้รงอทิธฤิทธิ ์ใหก้อบกูช้าตบิา้นเมอืง พระนางจงึใหพ้ระโอรสทัง้สีข่องพระองค์

แปลงกายเป็นพระโค เพือ่ชว่ยกันไถพืน้ดนิจนกลายเป็นแผ่นดนิเมอืงเดนมารก์ในปัจจุบนั ต่อมาชาวเดน

นชิก็ไดส้รา้งอนุสาวรยีข์องพระนางและพระโอรสทัง้สีพ่ระองคไ์วเ้พือ่เป็นเกยีรตแิละเพือ่เป็นการระลกึถงึ 

น าท่านเดนิทางสู่ รูปปั้นเงอืกนอ้ย หรอื ลติเต ิล้ เมอรเ์มด (The Little Mermaid) ตัง้อยู่บรเิวณ

ท่าเรอืรมิอ่าวโคเปนเฮเกน ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นของขวัญแก่เมอืงโคเปนเฮเกน เมือ่วันที ่23 สงิหาคม 

พ.ศ. 2456 โดย คารล์ จาค็อบเซน บตุรชายของผูก้อ่ตัง้บรษัิทเบยีรค์ารล์สเบริก์ ไดม้คีวามประทับใจจาก

การดูบัลเล่ต ์เรือ่ง The Little Mermaid ผลงานของ ฮันส ์ครสิเตยีน แอนเดอรเ์ซน เป็นอย่างมาก จงึ

ว่าจา้งศลิปินชาวเดนมารก์ชือ่ เอ็ดวารด์ อรีกิเซน มาปั้นรูปเงอืกนอ้ยนี้ โดยน าแบบใบหนา้มาจากนักเตน้

บลัเลตช์ือ่ เอลเลน ไพรซ ์สว่นรา่งกายทีเ่ป็นหญงิเปลอืยน าแบบมาจากภรรยาของตัวเขาเอง รปูปัน้เงอืก

นอ้ยนีน่ั้งอยูบ่นกอ้นหนิ มขีนาดความสงูประมาณ 1.25 เมตร น ้าหนักประมาณ 175 กโิลกรัม บรเิวณรอบๆ 

มสีวน Langelinie จะไดส้ัมผัสกับความผ่อนคลาย ฟังเสยีงรอ้งของนกนางนวลและชมเรอืส าราญทีจ่อด

เทยีบท่าอยู ่และทีน่ี่ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืง โดยในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมากกว่า 1 

ลา้นคนมาเทีย่ว เพือ่เก็บภาพคูก่บัรปูปัน้เงอืกนอ้ยนับเป็นสถานทีย่อดฮติทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัครสิเตยีนบอรก์ (Christiansborg Palace) ในอดีตพระราชวังครสิ

เตยีนบอรก์คอืพระราชวังซึง่เป็นทีป่ระทับของพระราชสันตตวิงศใ์นสมเด็จพระราชาธบิดคีรสิเตยีนที ่9 

แห่งเดนมารก์ แต่ ณ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกใชเ้ป็นทีท่ าการรัฐสภา โดยเป็นสถานทีเ่พยีงแห่งเดยีว

ในโลกทีม่ ี3 หน่วยงานราชการในทีแ่หง่เดยีวกนั น่ันคอื อ านาจบรหิาร อ านาจนติบิญัญัต ิและอ านาจตลุา

การ แต่บางสว่นของทีน่ี่ก็ยังคงถูกใชส้ าหรับพระราชวงศเ์ดนมารก์ เชน่ หอ้งรับแขกของราชวงศ ์เป็นตน้ 

รวมทัง้บางสว่นยงัเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม 

น าท่าน ผา่นชม พระราชวงัอมาเลยีนบอรก์ หรอื พระราชวงัฤดหูนาว (Amalienborg Palace) 

ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นีย้งัเป็นสถานทีป่ระทับของบรรดาเหลา่พระราชวงศเ์ดนมารก์ พระราชวังอมาเลยีน

บอร์ก มีสถาปัตยกรรมแบบร็อคโคโค นอกจากจะไดช้มสถาปัตยกรรมอันงดงามแลว้ ดา้นหนา้ของ

พระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหนา้วังทุกวัน พระราชวังตั ้งอยู่ร ิมน ้ าทางเหนือของตัวเมือง

โคเปนเฮเกน สรา้งขึน้เมือ่กลางศตวรรษที ่18 เพือ่เฉลมิฉลองวาระการครบรอบ 300 ปี ของราชวงศโ์อล

เดนบวรก์ และใชเ้ป็นทีพ่ านักของเหล่าราชวงศ ์4 ครอบครัว หลังจากทีพ่ระราชวังครสิเตยีนบอรก์ถกูไฟ

ไหมใ้นปี ค.ศ. 1794 ทางพระราชวงศเ์ดนมารก์จงึไดข้อซือ้พระราชวังแห่งนี้ไว ้และไดย้า้ยเขา้มาอาศัย

ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา กษัตรยิ ์พระราชนิี และบุตรของราชวงศไ์ดอ้าศัยอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้ทัง้ 4 

อาคาร ซึง่อาคารทัง้หมดนี้ถูกสรา้งขึน้ในสไตล์เดนมาร์กร็อคโคโค และตัง้โดดเด่นเป็นศูนยก์ลางที่

งดงามมากที่สุดในทวีปยุโรป แมรู้ปลักษณ์ภายนอกของพระราชวังทัง้ 4 มีลักษณะที่เหมอืนกัน แต่

ภายในพระราชวังแต่ละอาคารไดถู้กตกแต่งต่างกันไปตามรสนยิมของผูอ้าศัยเดมิ แต่ละหอ้งไดต้กแต่ง

อยา่งหรหูราทีส่ดุ ปัจจบุนัพระราชวังแห่งนี้ยงัคงใชเ้ป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระราชนินีาถมารเ์กรเธอที ่2 

และราชวงศเ์ดนมารก์อยู ่ซ ึง่บางสว่นของพระราชวังเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วทีส่นใจไดเ้ขา้มาชม และยังเปิด

เป็นพพิธิภณัฑข์นาดเล็กจัดแสดงงานศลิปะ ภาพเขยีน เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดับอญัมณี สิง่ประดษิฐ์

อืน่ๆ และเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ทีม่กีารเก็บรวบรวมในชว่งเวลา 400 ปีเลยทเีดยีว และยังมรีูปปั้น

ขนาดใหญ่ของพระเจา้เฟรเดอรกิที ่5 ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวังทัง้ 4 หลัง ซึง่ว่ากันว่า เป็นรูปปั้นทรง

มา้ทีส่วยงามทีส่ดุของโลกอกีดว้ย  

        น าท่าน ผ่านชม พระราชวงัโรเซนเบริก์ หรอื พระราชวงัฤดูรอ้น (Rosenborg Palace) เป็น

พระราชวังทีต่กแต่งดว้ยศลิปะแบบดัตชเ์รอเนสซองส ์สรา้งในสมัยพระเจา้ครสิเตยีนที ่4 เป็นอกีหนึง่

สถาปัตยกรรมทีพ่ระองค์ภาคภูมใิจ เพราะนอกจากความงามของตัวตกึภายในและภายนอกทีต่กแต่ง

อย่างหรูหรา ดว้ยวัตถุทีล่ ้าค่ามากมายแลว้ ยังมพีพิธิภัณฑใ์นบรเิวณชัน้ใตด้นิ ใชเ้ป็นทีเ่ก็บเครือ่งเพชร 

มหามงกฎุ และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของราชวงศเ์ดนมารก์อกีดว้ย ซึง่ในอดตีพระราชวังแห่งนี้ถูกสรา้ง

เพือ่จุดประสงคใ์ชใ้นการพ านักพักรอ้นของเชือ้พระวงศใ์นสมัยนัน้ ทัง้ยังเคยถูกวางเพลงิจากกองทัพ

อังกฤษถงึ 2 ครัง้ในปี 1794 และปี 1801 ต่อมาราชวงศ์เดนมาร์ก ไดบู้รณะขึน้มาใหม่ใหส้วยงามดั่ง

ปัจจบุนั 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนสตรอยกเ์กท (Stroget Shopping Street) ถนนชอ้ปป้ิงทีย่าวทีสุ่ดในโลก

เริม่จาก ศาลาวา่การเมอืงโคเปนเฮเกน (City Hall of Copenhagen) ค าว่า “สตรอยกเ์ยท” ไดถ้กู

ตัง้เป็นชือ่เล่นของถนนคนเดนิแห่งนี้ ซ ึง่แปลว่า การเดนิเล่น โดยใชต้ัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา 

ครอบคลมุ ถนน 4 สายดว้ยกนัคอื Frederiksberggade , Nygade , Vimmelskaftet และ Stergade โดย

มคีวามยาวถงึ 1.1 กโิลเมตร ถนนสตรอยกเ์ยทถูกประกาศใหเ้ป็นเขตปลอดรถยนตต์ัง้แต่ปี 1962 แต่

ในชว่งแรก เจา้ของกจิการหลายรายไมเ่ห็นดว้ยกับการปิดถนน เพราะเกรงจะเป็นผลเสยีต่อธุรกจิ แต่ท า

ใหทุ้กวันนีผู้ค้นไดเ้ดนิอยา่งสนุกและสะดวกสบาย ทีน่ี่คกึคักไปดว้ยผูค้นประมาณแสนคนตอ่วัน เรยีงราย

ไปดว้ยรา้นคา้ทีม่คีณุภาพ มตีัง้แตส่นิคา้ราคาถกูไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่รีาคาแพงทีส่ดุในโลก อาท ิ

หลุยสว์ติตอง , ชาแนล , รา้นนาฬกิาหรูแบรนดด์ังจากสวสิฯ , พอรซ์เลน เป็นตน้ มรีา้นอาหารมากมาย 

แถมยังมีนักดนตรีริมทางที่มาช่วยบรรเลงเพลงใหค้วามบันเทิงระหว่างเดินเล่น นอกจากนี้เมือง

โคเปนเฮเกน ไดรั้บการขนานนามจากคนทั่วโลกว่าเป็นเมอืงจักรยาน ประชากรเกนิครึง่ใชจั้กรยานเป็น

พาหนะในการเดนิทาง เหตุผลส าคญัคอืรัฐบาลสง่เสรมิใหป้ระชาชนสขุภาพแข็งแรง และลดปรมิาณกา๊ซ
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คารบ์อนไดออกไซด ์ทีส่รา้งมลพษิแกส่ ิง่แวดลอ้ม จงึออกแบบผังเมอืง เพือ่รองรับนักป่ันและคนเดนิเทา้ 

ใหไ้ดรั้บความสะดวกและปลอดภยัมากทีส่ดุ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิฮลซงิก ิแวนตา้ เมอืงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี 

หรอื รา้นอาหาร  

21.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ

ภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย                        

              (-/-/-) 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

08.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR838 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

13 - 20 กมุภาพนัธ ์

2562 

14FEB QR837 BKK-DOH 
01.20-05.25 14FEB 

QR301 DOH-HEL 08.30-
13.55 

19FEB QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

20FEB QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

49,999 49,999 49,999 13,999 35,999 

07 - 14 มนีาคม 2562 

08MAR QR837 BKK-DOH 

01.20-05.25 08MAR 
QR301 DOH-HEL 08.30-

13.55 

13MAR QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

14MAR QR838 DOH-BKK 

08.35-19.20 

49,999 49,999 49,999 13,999 35,999 

21 - 28 มนีาคม 2562 

22MAR QR837 BKK-DOH 
01.20-05.25 22MAR 

QR301 DOH-HEL 08.30-

13.55 

27MAR QR164 CPH-DOH 

21.40-05.45+1 

28MAR QR838 DOH-BKK 
08.35-19.20 

49,999 49,999 49,999 13,999 35,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศฟินแลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,000-

3,500 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ทีน่ั่งพเิศษ (Premium Economy) หรอื ชัน้ธรุกจิ (Business Class) จ าเป็นออกบตัรโดยสารใบใหม่แยก

จากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร ์ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง สิง่ส าคญักอ่นออกบัตรโดยสาร กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

กอ่นทกุครัง้วา่คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทางหรอืไม่ 

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 

ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้

เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 บาท 

(THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฟินแลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,000-3,500 บาท ขึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรุณา

ลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ 

อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้าง
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บรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีง

พับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยรั์บค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยืน่วซี่าวันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

หนังสอืเดนิทางเพือ่กจิธรุะสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ี

ผลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เลม่หนังสอืเดนิทางอยู่ในระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่

ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาทีท่า่นสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี

ครัง้ หากมคีวิยืน่วา่งชว่งทีท่า่นสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แต่

ทัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

** 

4. กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่าน

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก 

เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หาก

อยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตู

ออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอื

เดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ัน

หมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ัง้หมด โดยค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมีวซี่าท่องเทีย่วเชงเกน้ชนิดทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทาง

ทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้ง

พ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิดท่องเทีย่ว

เทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนิดที่

อนุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซี่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศ

ปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซี่าและหนา้ทีม่กีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง 

หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ 

คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่

เพยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจ

ถูกระงับมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืน

คา่ธรรมเนยีม 
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10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเ้พือ่ให ้

การยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคญั 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย

ใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทัวร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

น ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
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11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง 

ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฟินแลนด ์

1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไม่ต า่

กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 

3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบ

จดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่

ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็น

ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถ

เขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงันี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
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- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บุตร , พี ่, 

นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้ง

ยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่เจา้ของบญัช ี(ผู ้

รบัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-

นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดั

ยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบั

ยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชี

เดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฟินแลนด ์

สถานทีย่ ืน่ค ารอ้งวซีา่ : ศูนยย์ ืน่ค ารอ้งขอวซี่า VFS ประเทศฟินแลนด ์ อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ ช ัน้ 29 

ทางอาคารสามารถจอดรถได ้ประทับตราจอดรถไดฟ้ร ี1 ชัว่โมง  

การเดนิทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงที ่สถานนีานา ทางออกที ่3 เป็นการเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

ซอย สขุมุวทิ 13 เขา้ซอยมาประมาณ 100 เมตร อาคารอยู่ทางดา้น 

ขวามอื สงัเกตไดง้า่ย จดุนับพบบรเิวณชัน้ 1 ของอาคาร (บรเิวณรา้นกาแฟ) 

 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฟินแลนด ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั  (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,  ต าแหน่ง,  หากเ ป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

..................................................................................................................................... 
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11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตวัผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและ

บรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 
 

 


